
Zápisnica č. 5/2021 
zo zasadnutia komisie školstva a športu   

konaného 21.10.2021 
 

Prítomní:  Igor Jendruch – predseda komisie 

Ing. Alžbeta Perháčová - podpredseda komisie Nep. 

  Mária Repková  - členka komisie 

Mgr. Jana Farkašová - členka komisie 

Pavol Vaľko – člen komisie - ospravedlnený 

Ján Šmida – člen komisie   

Mgr. Anna Grondželová – členka komisie   

  Alena Gmucová – členka komisie 

                        Mgr. Martina Kokavcová – členka komisie - ospravedlnená 

  

   

Zapisovateľ:  Mgr. Mária Šimoňáková 

 

 

Program rokovania: 

1. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2021.  

2. Dôvodová správa o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Základnej školy Zemanská 2, 

Krompachy. 

3. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy ZŠ Zemanská Krompachy 

4. Návrh  Doplnku č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2021 

o určení výšky finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na žiaka základnej  

umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia. 

5. Informácia o obsadenosti škôl a školských zariadení v meste Krompachy v šk. roku 

2021/22 

6. Diskusia  

 

 

Predseda komisie Igor Jendruch privítal prítomných na zasadaní Komisie školstva a športu.  

 

 



K bodu č. 1:  Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zaradení na rok 2021 

Návrh úpravy rozpočtu z dotácie mesta pre ZŠ s MŠ Maurerova je z dôvodu poklesu žiakov. 

Do 8 – ročného gymnázia odišlo 11 žiakov, čo sa prejavilo aj v nižšom normatívnom príspevku 

na žiakov. Z dôvodu poklesu v príjmovej časti školy škola požiadala zriaďovateľa o finančné 

príspevky vo výške 6 200 €, ktoré budú použité na potrebné revízie (najmä revízie 

bleskozvodov, el. zariadení a el. spotrebičov). 

Nakoľko od nového školského roka dotácia od štátu na obedy pre všetkých žiakov nie je ( len 

pre detí v hmotnej núdzi, životnom minime, bez zvýšeného daňového bonusu), došlo k poklesu 

stravníkov v školskej jedálni v ZŠ s MŠ Maurerova. Z uvedeného dôvodu je poníženie počtu 

zamestnancov v zmysle normatívneho stanovenia počtu zamestnancov na stravníkov. Je návrh 

úpravy rozpočtu – poníženie o 3 785 € (mzda 1 zamestnanca od začiatku školského roka).  

 

MŠ Hlavná boli rozpočtované na bežné výdavky účelové finančné prostriedky na hracie prvky 

vo výške 12 000 €.  Z toho hracie prvky z bežných výdavkov boli vo výške 1 416 €, finančné 

prostriedky vo výške 10 584 € je potrebné preklasifikovať na kapitálové výdavky.  

 

Z dôvodu navýšenia počtu detí v CVČ PRIMA  je návrh úpravy – navýšenia rozpočtu o 1 335 

€. Finančné prostriedky sú určené na mzdy s odvodmi  pre  0,5 % úväzok vychovávateľa. 

Z dôvodu poškodenej strechy je návrh úpravy – navýšenie finančných prostriedkov na opravu 

strechy vo výške 3 000 €  a na zastrešenie vchodu do budovy  vo výške 1 296 €. Spolu úprava 

finančných prostriedkov je vo výške 5 631 €.  

 

Na základe projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v 

čase vyhlásenej krízovej situácie“ určeného pre základné umelecké školy zaradené v sieti škôl 

a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v roku 2020 a stabilizácie siete 

základných umeleckých škôl boli pridelené ZUŠ finančné prostriedky vo výške 45 546 €. 

V úprave rozpočtu sú preklasifikované do zdroja financovania od štátu – navýšenie. Je 

predložený návrh úpravy rozpočtu - poníženie dotácie z mesta nižšej ako bola dotácia od štátu 

a to vo výške 38 535 €. Rozdiel 45 546 € - 38 536 € = 7 010 €. ZUŠ požiadala o finančné 

prostriedky na obstaranie videokamery pre odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby  vo 

výške 1 450 €,  2 700 € na mzdy s odvodmi z dôvodu vyplatenia odmien vo výške 100 € plus 

odvody každému zamestnancovi v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorého 



pracovný pomer trvá ku dňu 30.11.2021 najmenej 6 mesiacov.  Z dôvodu navýšenia počtu 

žiakov od septembra 2021 (o 24 žiakov) sa navýšili tarifné platy o 2 860 €. 

 

K bodu č. 2: Dôvodová správa o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Základnej školy 

Zemanská 2, Krompachy. 

Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia (31.10.2021) riaditeľky Základnej školy, Zemanská 

2, Krompachy Mesto Krompachy vyhlásilo dňa 3.9.2021, v zmysle § 4, odst. 1 zákona NR SR 

č. 556/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov, § 5zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov, výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Zemanská 2, 

Krompachy, do ktorého sa prihlásila jedna uchádzačka  Mgr. Terézia Valeková z Krompách.. 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 13.10.2021 v budove ZŠ Zemanská 2, Krompachy. Na 

základe splnených kritérií ustanovených v oznámení o vyhlásení výberového konania a na 

základe osobného pohovoru výberová komisia určila Mgr. Teréziu Valekovú ako úspešného 

uchádzača výberového konania na obsadenie funkcie  riaditeľky Základnej školy, Zemanská 2, 

Krompachy a navrhla zriaďovateľovi vymenovať ju do funkcie riaditeľa školy od 1.11.2021. 

Rada školy pri Základnej školy, Zemanská 2, Krompachy v zmysle § 4 ods. 4 zákona NR SR 

č. 556/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov, na základe výsledku výberového konania podala zriaďovateľovi návrh na 

vymenovanie riaditeľa Základnej školy, Zemanská 2, Krompachy Mgr. Teréziu Valekovú. 

Materiál bol prerokovaný: v Komisii školstva a športu dňa 21.10.2021 

Komisia školstva a športu na zasadaní dňa 21.10.2021 vzala informáciu na vedomie 

 

K bodu č 3.: Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy ZŠ Zemanská 

Krompachy 

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 291/2004 

Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 

zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení bolo MsZ schválené zloženie a počet 

členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 



Mandát poslankyne Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, Ing. Alžbety Peráčovej,   

zanikol dňa 17.10.2021 podľa § 25 ods. 2 písm. j) Zákona o obecnom zriadení. Ing. Alžbeta 

Perháčová bola delegovaná za zriaďovateľa do Rady školy v ZŠ Zemanská 2, Krompachy.   

Je predložený návrh schválenie nového zástupcu za zriaďovateľa do Rady škôl ZŠ Zemanská 

2, Krompachy Igora Hlaváča, poslanca MsZ. 

Materiál bol prerokovaný: 

v Komisii školstva a športu dňa 21.10.2021. Komisia berie na vedomie predložený návrh. 

 

K bodu č. 4.: Návrh  Doplnku č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 

1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na žiaka základnej  

umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia. 

 

Školám a školským zariadeniam boli pridelené finančné prostriedky na základe schválených 

dotácií na žiaka. Škola a  školské zariadenia predložili a zdôvodnili vyššiu potrebu finančných 

prostriedkov, rozpočty im boli upravené. Z uvedeného dôvodu je predložený návrh výšky 

dotácií pre jednotlivé školy a školské zariadenia, aby boli v súlade s rozpočtami škôl 

a školských zariadení a počtom žiakov a detí v týchto školských zariadeniach. V rámci 

schváleného rozpočtu mesta na originálne kompetencie.  

Návrh na uznesenie prerokovaný: Komisia odporúča MsZ uvedený doplnok schváliť. 

 

K bodu č. 5.: Informácia o obsadenosti škôl a školských zariadení v meste Krompachy 

v šk. roku 2021/22 

V školskom roku 2021/2022 nastúpilo do školských lavíc v základných a stredných školách 

1 685 žiakov, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 13 žiakov. Na ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta je oproti predchádzajúcemu školskému roku rovnaký počet žiakov. Bližšie 

v priloženej tabuľka.  

Informáciu o obsadenosti škôl a šk. zariadení vzala komisia na vedomie 

 

V Krompachoch 21. 10. 2021 

Zapísala: Mgr. Mária Šimoňáková 

Igor Jendruch 

predseda komisie školstva a športu 



 

 

 

 

 


